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XV Fòrum Concursal. Trobada d’Economia Forense organitzat pel Col·legi d’Economistes de 

Catalunya i el Registre d’Economistes Forenses del Consejo General de Economistas 

 

Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb major percentatge 

de concursos en relació al nombre d’empreses, després del País 

Basc i la Comunitat Valenciana 
 

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Anton Gasol, ha destacat que “l’increment dels 

concursos de persones físiques a Catalunya davant l’estancament dels mateixos a nivell nacional 

pot ser degut al fet que és la comunitat autònoma amb més desenvolupament de la Segona 

Oportunitat”. 

 

Per al president del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, “l’adaptació de la nostra 

legislació concursal a la Directiva d’Insolvència passa per impulsar en el nostre ordenament jurídic 

els mecanismes d’alerta primerenca de la insolvència, els acords de refinançament i 

reestructuració, així com la segona oportunitat”. 

 

Barcelona, 12 de novembre de 2019.- Avui ha començat el XV Fòrum Concursal. Trobada d’Economia 

Forense que organitzen conjuntament a Barcelona, entre avui i demà, el Col·legi d’Economistes de 

Catalunya i el Consejo General de Economistas, aquest últim a través del Registre d’Economistes 

Forenses (REFOR) -òrgan especialitzat en matèria concursal i pericial de l’esmentat Consejo General- en 

el qual s’han donat cita més de 250 professionals del sector, i en el qual participen com a ponents un 

nombre important de magistrats del mercantil i experts en la matèria. La trobada, que se celebra des del 

2004, constitueix una de les cites de major projecció en aquest camp al nostre país i coincideix, en 

aquesta ocasió, amb els 15 anys d’entrada en vigor de la Llei Concursal i la transposició de la nostra 

legislació concursal a la Directiva d’Insolvència publicada el passat mes de juny. A la inauguració hi han 

participat el president del Consejo General de Economistas Valentí Pich, el degà del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya Anton Gasol i el president del REFOR i vocal de la junta de govern del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya Alfred Albiol.  

 

Durant la seva intervenció, Valentí Pich s’ha referit a la reforma concursal pendent de transposar seguint 

la Directiva europea d’Insolvència considerant que "seria necessari abordar una modificació més en 

profunditat de la Llei Concursal que la que proporciona el text refós, per adequar-se a la nova Directiva 

d'Insolvència”. En aquest sentit, per al president dels economistes, “aquesta adequació passa per impulsar 

en el nostre ordenament jurídic els mecanismes d’alerta primerenca de la insolvència, els acords de 

refinançament i reestructuració, així com la segona oportunitat”. Així mateix, Pich s’ha referit a les últimes 

estadístiques de procediment concursal publicades per l’INE el passat 6 de novembre destacant que en 

l’acumulat anual, fins a setembre de 2019, han baixat els concursos d’empreses un 0,2%, però que la 

tendència sembla anar cap a un increment dels mateixos ja que en el tercer trimestre de 2019 han 

augmentat els concursos d’empreses un 14%. Valentí Pich també ha fet menció als concursos de 

persones físiques -que disminueixen un 3% en el tercer trimestre de l’any- i que reflecteixen una tendència 

decreixent de la segona oportunitat. 

 

Per la seva banda, el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol ha comentat l’estat de 

les insolvències a Catalunya segons les dades de 2018 recollides a l’Atles Concursal elaborat pel REFOR. 

“Catalunya és la comunitat amb major desenvolupament de la segona oportunitat”, ha remarcat Gasol, que 



 

també ha afegit que “a Catalunya van augmentar un 52% els acords de refinançament homologats i un 

26,5% els no homologats”. El degà dels economistes catalans ha destacat que “el 2018 a Catalunya es 

van concentrar el 40% dels concursos de persones físiques” i ha subratllat que per entendre aquesta xifra 

“és important considerar que per obtenir la segona oportunitat s’ha de passar per un concurs de creditors”. 

Segons Anton Gasol, això explicaria que Catalunya sigui la tercera comunitat amb un major percentatge 

de concursos de creditors en relació al nombre d’empreses i que Barcelona sigui la província amb major 

nombre de concursos de creditors d’empreses el 2018. Finalment ha aplaudit que Catalunya sigui “líder en 

mediacions concursals de persones jurídiques, amb 58 acords extrajudicials de pagaments”.  

 

Alfred Albiol s’ha referit a l’esborrany de text refós de la Llei Concursal 2019 i ha informat sobre les 

principals propostes en relació a aquest esborrany que han realitzat els economistes a partir d’una eina 

comparativa del REFOR que permet la comparativa de textos. D’aquesta manera, per al president del 

REFOR, “el text refós podria haver anat més enllà de la seva comesa, ja que crea nou contingut i pot 

constituir una extralimitació tal i com ha expressat el Consell General del Poder Judicial en un recent 

informe de setembre”. En aquest sentit, segons Alfred Albiol, “l’instrument més adequat per introduir 

aquests canvis seria una nova Llei Concursal en la qual es podrien incloure les reformes més necessàries 

d’acord amb la Directiva europea d’Insolvència”. Així mateix, per a Albiol “en el text refós de la Llei 

Concursal els articles relatius als acords de refinançament (596 i 603) limitarien la possibilitat d’acudir a 

aquest procediment, doncs semblen obligar a que passin per àmbit judicial restant-los flexibilitat i 

allunyant-se, d'aquesta manera, de l'esperit de la Directiva d'Insolvència que proposa fomentar-los". 

 

Entre les principals propostes a la reforma de la Llei Concursal exposades pels economistes estan: 

 

- Introduir mecanismes per fomentar la detecció primerenca i preventiva de la insolvència abans que 

es produeixi (ratis econòmics, alertes financeres, etc.). 

 

- Major estímul dels acords de refinançament i reestructuració i ampliació del termini de blindatge 

del preconcurs fins als dotze mesos que permet la Directiva. 

 
- Limitar i reduir els privilegis dels crèdits públics en fases preconcursals i concursals.  

 
- Incloure mesures que fomentin i facilitin les operacions de venda d’unitats productives. 

 
- Establir canvis en la segona oportunitat: procediment més senzill i estendre’l a més supòsits 

incloent crèdit públic (seguint STS 2 juliol 2019).  

 
- Circumscriure la gestió dels concursos als economistes, titulats mercantils, auditors i advocats per 

principi de legalitat. La deslegalització professional de la Llei Concursal introdueix inseguretat per 

a tots els implicats en el procediment per la impossibilitat de comprovar l’experiència dels 

administradors concursals.  

 
- Augmentar els terminis de la fase de liquidació. El termini de dotze mesos en procediments 

ordinaris i sis mesos en els procediments abreujats és excessivament curt.  

 
- Implantar un sistema LexNet de comunicació electrònica als jutjats mercantils únic per a totes les 

comunitats autònomes i amb el mateix calendari d’implantació (no té sentit que es desenvolupi 

abans en unes CCAA que en d’altres). Hauria d’interrelacionar-se LexNet amb l’estàndard 

d’informació financera XBRL. (Des de l’11 de novembre de 2019 està disponible LexNet per a 

administradors concursals de les professions econòmiques: economistes, titulars mercantils i 

auditors en les CCAA amb competències de Justícia no transferides).  

 



 

- Incrementar el nombre de jutjats mercantils en determinades àrees i realitzar un estudi d’eficiència 

en aquests tribunals per evitar la saturació actual que persisteix en alguns casos.  

 
- Evitar la imatge del concurs o fase preconcursal com a estigma promovent els beneficis d’acudir a 

un refinançament i concurs de creditors en la resolució ordenada de la insolvència.  

 

 

 

Foto: D’esquerra a dreta, Valentí Pich (president del Consejo General de Economistas), Anton Gasol (degà del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya) i Alfred Albiol (president del REFOR i vocal de la junta de govern del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya) 

 

S’adjunta:  

- Propostes del CGE al projecte de Reial Decret Legislatiu pel qual s’aprova el text refós Llei Concursal. 
- Selecció de dades de Catalunya de l’Atles Concursal REFOR 2019 (dades de 2018). 
- Atles concursal REFOR. 

- Eina REFOR: comparativa Llei concursal vigent i esborrany text refós. TRLEY CONCURSAL REFOR 
 

Per a més informació: 

Consejo General de Economistas. Premsa: Fernando Yraola (696 12 77 15) yraola@yraola.com 

 

Col·legi d’Economistes de Catalunya. Premsa: Clara Bassols (620 03 74 50) cbassols@coleconomistes.cat 

 

http://www.economistas.es/Contenido/REFor/ley%20concursal/comparativa%20TRLEY%20CONCURSAL%20REFOR.pdf
mailto:Yraola@yraola.com
mailto:cbassols@coleconomistes.cat

